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   – מידע  .1

 

 - דודי אלון  

בטיפול מתקדם. צוות אכיפה מטעם המדינה   ת הבנייה הבלתי מוסדרת במקום נמצא – מתחם הגרעין 

 ביקר במקום וערך דו"ח חקירה. הנושא יטופל בהקדם ובצורה יסודית. 

של  תקציב  לאחר שהוקצה מטעם המדינה , האנדרטהחיזוק תשתיות יבוצע בקרוב   – אנדרטת הפלדה 

   אש"ח. 500-כ

בימים אלו מתקיים סקר בנושא וחשוב להפיץ אותו לכולם. קישור לסקר    –תחבורה ציבורית במועצה 

 פ.  צנשלח לחברי המליאה בקבוצת הווא

 הוגדר כטוב מאוד.  הסיור  ,התקיים סיור במוסדות החינוך של המועצה – ועדת פרס חינוך 

 :   התייחסויות 

 יד מרדכי. הסיור היה מוצלח מאוד.  מוחזיאון רוצה להודות על הסיור שהתקיים ב – רבקה בן ארי 

 

 –  שאילתות  .2

 :   למועצה  עמ"שוטענות על ניגוד עניינים בין הי 

וניגוד העניינים שהוא לכאורה נמצא   , בהמשך לשאילתה שהוגשה בעבר בנושא יועמ"ש המועצה  –ניר 

מייצג ועדים מקומיים. גם בהסכם   אינושבה מצוין כי   ,בו, מצורפת לחומרים הצהרה של עו"ד חיימסון 

בנוגע למסמך שהוצג לחברי המליאה,  שנחתם איתו לאחר זכייתו במכרז הוא הצהיר וחתם על כך.  

. במקביל, נעשתה פנייה  2017בשנת   טיתשהגיע להכרעה משפ,  2014אירוע מתגלגל משנת על  מדובר 

 .  ומכלול הטענות שהושמעו ייבחנו ע"י משרד הפנים בעניין היועמ"ש למשרד הפנים  )מהציבור( 

 :   התייחסויות 

עדיין מייצג ועדים מקומיים. זו לא שאילתה    נכון לחצי שנה אחורה, יש מידע שאומר שחיימסון  – תמיר 

ראשונה שבה חיימסון כותב את התשובה. בעבר טען שלא ייצג כלל, וכעת טוען שפעם ייצג. הוא שם  

מסך שחור על התשובה, והתשובה שניתנה על ידי הוועדים המקומיים נראה כי ניתנה לאחר תדרוך.  

 צריך לשאול את הישובים מי מייצג אותם כיום.  

התשובה של היועמ"ש לא מספיק טובה. הוצגו מסמכים מארבעה ישובים בנוגע לניגוד עניינים.   –אמיר 

מציע שמנהלי המועצה ייפנו לגורם אובייקטיבי שיבדוק את הנושא ויעביר תשובה חד משמעית האם יש  

 כאן ניגוד עניינים.  

 וק את הנושא.  מזמין את החברים להעביר חומרים במידה וקיימים, ואנו נבד  –ניר 

? ברור לכולם שחיימסון מייעץ ואולי מייצג   האם הסיטואציה הזו לא מטרידה את הנהגת המועצה –דנה 

 ועדים מקומיים. בנוסף, יש חברת בניה שמבצעת הרחבות בישובים, ואנחנו מכירים שהוא שותף בה.  

ם. התקיימה שיחה השבוע  ניירות השבוע משני ועדים שמצהירים שהוא לא מייצג אות 2הגיעו  – דודי 

עם חי בנושא הזה ומתבצעת בדיקה במשרד הפנים. צריך לקבוע לוחות זמנים לבדיקה של משרד  

חברי מליאה   – הפנים ולתשובות הישובים. מבקש להסתייג ממשפט שנרשם בתגובה של עו"ד חיימסון 

 רשאים לומר את דעתם וזה לגיטימי, ואין פה עניין של הטלת דופי. 

 היו בעבר מחדלים שיועמ"ש הכשיר. לא ניתן לסמוך על המכתב שלו במקרה כזה.   –חנניה 

 :   שמעון מארק ומועדון אבשלום 

 .  2022הנושא הועבר לבחינה יסודית של מבקר המועצה כחלק מדו"ח המבקר לשנת  –ניר 
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 -  22/4/11מיום  #20224אישור פרוטוקול מליאה  .3

 

 

 

 

   – 5#2022סעיפים נדחים ממליאה  .4

 :  החלפה בין גזברים בוועדות המועצה –  .14

 :   בוועדות שלהלן של עידו חברותו  . יש לאשר את כגזברית והוחלפה ע"י עידו כבי סיימה את תפקידה 

 )משקיף(  - ועדת מכרזים  •

   בארנונהועדת הנחות  •

 ועדת משאבי אנוש   •

 החברה הכלכלית לפיתוח אשכול  •

 ועדת מל"ח   •

 ועדת שימוע   •

 ( יו"ר )ועדת תמיכות   •

 ועדת הקצאות   •

 ( יו"ר) ועדת רכש  •

 ועדת רכב   •

 ( יו"ר )ועדת השקעות   •

 ועדת קליטה   •

 ועדת השלושה  •

 :   התייחסויות 

 ייצא קול קורא בקרוב.   -  נציג מליאה בדירקטוריון חכ"ל. ת חסר  –איתן 

 כן.   -  בכל הוועדות הללו כבי הייתה נציגה? ת  – תמיר 

   

 

 

 

 :   ממונה עמדת מידע לציבור  –  4.2

מנכ"ל  התקבלה פנייה ממשרד המשפטים למנות אחראי לתחום. עד היום התפקיד בוצע ע"י  –ניר 

 מציעים למנות לתפקיד את מתן שטרית.   חנו המועצה, ואנ

 :    התייחסויות 

רוב התפקידים חלקיים מאוד   -  ? ת  האם ריבוי התפקידים מונעים ממי מהם להתקיים באופן ראוי  –דנה 

מנהל מחלקה כלכלית, ממונה אבטחת   –מתן כרגע מחזיק במספר תפקידים ואין בהם עיסוק יום יומי. 

נה על מידע פלילי, וצפוי להחזיק גם בממונה על מידע לציבור. הדבר דורש ניהול זמן  מידע, ממו

 יורם דגל.    – ומשימות, ואם יורגש עומס 

 2#2025-30-1 החלטה מס'

 .  11/4/22מיום  4#2022מאשרת פה אחד את פרוטוקול מליאה מליאת המועצה 

 .   0 –, נמנעים  0 – , נגד 17 –בעד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2#2025-31-1 החלטה מס'

 מאשרת פה אחד את החלפתה של כבי שקולניק בעידו ליבנה בוועדות מליאת המועצה 

 .   0 –, נמנעים 0 – , נגד 18  –בעד                                                   שצוינו לעיל.    
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? עלינו   יש לא מעט תפקידים חשובים שיושבים אצל מתן. מה קורה אם מתן מחליט לעזוב – תמיר 

 לבנות מערך ארגוני שהתיעוד בו לא תלוי פרסונה.  

 

 

 

 

 :    תב"ע למתחם הבשור  –  4.3

מוצגת תכנית צפויה למתחם הבשור בהתייחס למצב הקיים ולמצב הצפוי והרצוי. אנו מבקשים את   – דודי 

 .  .ח ש  700,000דונם, בעלות של    300-אישור המליאה לצאת להליך של תב"ע וסטטוטוריקה מסודרת לכ

 כנית בייצור עוגנים כלכליים משמעותיים וזו המטרה בתב"ע הזו.  ויש פוטנציאל משמעותי לת

 :    התייחסויות 

 מה שלא מוסדר במקום נמצא בהליכים משפטיים.   -  ? ת הכל כרגע מוסדר  –דנה 

 אין יותר מידי כרגע. אנחנו בהקפאה.    -  ? ת כמה עסקים יש במקום -  ש

 כן.   – אם עושים תב"ע רחבה וגמישה   -  ? ת  לפני שיודעים מה השימושים   אפשר להחליט על תב"ע  -  ש

 תלוי בקצב. משהו כמו שנה וחצי או שנתיים.   -  ? ת  כמה זמן תהליך כזה צפוי לקחת -  ש

 אלו תהליכים שהתב"ע מסדירה כבר היום.   -  ? ת איך התהליכים שמקודמים מתיישבים עם ההסדרה -  ש

 ?   מועדון לילדים עם צרכים מיוחדים, אם במרחב הזה כבר יש את כל המענים לצורך הזהלמה צריך  -  ש

פעמיים בשבוע ילדים בעלי צרכים מיוחדים לאחר שעות הפעילות. צריך לאפשר   משמשמועדון מופ"ת  -  ת

 מענה יותר טוב ומקום יותר נגיש.   ילדים ל

יש כוונה לקדם  ו  , תכנית לשבילי אופנייםלקק"ל הוגשה   -  ? ת האם מתוכננים שבילי אופניים במקום  -  ש

 שבילי אופניים שמחברים בין אזורי המועצה.  

 כן.   -  ? ת אזור התב"ע כולל גם את מתחם המשטרה -  ש

  . משרדים למשל, עד כמה קיים הצורך מתחםחסר שיח שעונה על הצרכים שעולים מהציבור לטובת ה –דנה 

הצורך קיים והוא עולה לא מעט. חסרים משרדים במועצה. חלק מתהליך   -  ? ת  ? באיזה אופן הוגדרו הצרכים 

 התב"ע זה שיתוף ציבור לבחון את הרצונות והצרכים. זה חלק מהותי מהתהליך.  

אנחנו מצביעים היום על עיקרון ולא על תקציב. מבקש שכשתגיע בקשה לתקציב מקרנות המועצה,   – תמיר 

 ות.  יצורף פירוט של יתרות ושימושים בקרנ

ישבנו אתמול בוועדת חינוך והתקיים שיח סביב הקמה של בית ספר במועצה. מבחינת סדר קדימויות,    –מזל 

 למחשבה.  נקודה ? מעלה  האם הקמה של בית ספר חדש באזור לא חשוב באותה מידע כמו התב"ע המוצעת 

 מבקש שבכל ישיבה שבה מאשרים כספים מהקרנות יובא דו"ח קרנות מפורט בהתאם.   –אמיר 

כשיוצאים לאתר מקור תקציבי אנו צריכים להביא אסמכתא לתמיכה ציבורית בפרויקט. הנושא הזה   – עידו 

 מוערך במאות אלפי שקלים, ואם נלך איתו לרמ"י לדוגמה, נצטרך להראות תמיכה של חברי המליאה.  

צריך לטפל בהרבה תחומים ביחד, והאם לא באים  אנחנו נמצאים בפריפריה. באזור צומח ומתפתח.  –חנניה 

 אחד על השני. יש תקציבים ייעודיים צבועים ואין פה ניהול של סדרי עדיפויות.  

 אנחנו נצביע על מתן אור ירוק לתהליך, ובהמשך יגיע תב"ר שבו נאשר סכום שיוקצה לפרויקט.    –ניר 

 

 

 

 2#2025-32-1 החלטה מס'

 .  ברשות   מידע לציבורהעמדת מאשרת את מינויו של מתן שטרית לממונה על מליאת המועצה 

 .   1 –, נמנעים  0 – , נגד 16 –בעד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2#2025-33-1 החלטה מס'

 מאשרת פה אחד יציאה להליך תב"ע למתחם הבשור.   מליאת המועצה 

 .   0 –, נמנעים  0 – , נגד 18 –בעד 
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 :   רכב ליסינג  16/2019הגדלת מכרז  –  4.4

כלי   44. זה מכרז שהחל עם 2022ביוני  מסתיים , 2019של המועצה שהתחיל ביוני מכרז הליסינג  –ניר 

אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך בחינה של מעבר לרכבים חשמליים מרכבי בנזין,  . 51רכב, ונגמר עם 

אנו זקוקים לזמן נוסף על מנת להחליט אם הולכים על המהלך הזה,  ונעשית על זה עבודה משמעותית. 

במקביל, קיימת מורכבות באספקת רכבים בארץ  מליים.  ובמידה וכן, נדרש זמן לאספקתם של הרכבים החש

בשל היצע מצומצם בסדר גודל כזה. אנו מבקשים להאריך את המכרז בשנה נוספת. שלושה חודשים באותם  

 . חירמל   9.2%של בתוספת חודשים(   9)עד תנאים, ושאר הזמן  

 :   התייחסויות 

לא היה  החשמלי לפני תשעה חודשים שוק הרכב   -  ? ת למה לא בחנתם את הנושא לפני תשעה חודשים  -  ש

 .  לרכבי מנוע בעירה, ולא יכול היה לעמוד כאלטרנטיבה כפי שהוא כיום

ולכן לא נוכל להחזיר את כלי הרכב הנוכחיים   , אין כלי רכב בהיצע -  ? ת  מה החלופות אם לא מאשרים  -  ש

 כרז חדש.  גם אם נצא למ

 סביבתית וכלכלית. יש פה חיסכון משמעותי.    -  ? ת מה הסיבה לקחת את הרכבים החשמליים -  ש

 שקלים בחודש.   20,000-מהמחיר שזכו בו במכרז. כ  9.2% -  ? ת  מה אנחנו מגדילים במכרז הזה -  ש

 יועבר לחברי המליאה. התחשיב  –נשמח לקבל את התחשיב הכלכלי במעבר לרכבים חשמליים. ניר  – דני 

 אני נמנעת מהצבעה מתוך תפיסה שהדברים צריכים להגיע בשלב מוקדם יותר.   –דנה 

   

 

 

 

 :    כספים והשקעותדו"ח  -   4.5

 .  בשוק ההון  השקעות המועצהשל לחברי המליאה דו"חות כספיים    הציג – עידו 

 :   התייחסויות 

 ?   זה הסכום בקרנות 29מה שרואים בעמוד  -  ש

 זה מה שמוחזק כרגע בשוק ההון. זה לא חופף לקרנות המועצה.   -  ת

 ?   מה הכוונה בקרנות המועצה -  ש

 ב. זה עניין רישומי שמוחזק כסף כנגדו.  קרנות הפיתוח, קרנות ההשקעה בביוב וכיו"  -  ת

 כן.   -  ? ת  הכסף נזיל  -  ש

,  שממתין להשקעה גם העו"ש מוחזק בתיק ההשקעות. זה כסף    -  ? ת מה ההבדל בין עו"ש לפיקדונות -  ש

 נכון לנקודת הזמן שבה הדו"ח הונפק.  

 

 -  תב"רים למליאה  .5

 לא הובאו תב"רים לאישור במליאה זו.  

 

 

 

 

 

 2#2025-34-1 החלטה מס'

 .    40.9%-בשיעור שלך כ   רכב ליסינג   16/2019מאשרת את הגדלת מכרז  מליאת המועצה  

 .   2 –, נמנעים  0 – , נגד 14 –בעד 
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 -   תכנית לניקוי פסולת חקלאית בישובים .6

 .  מליאה ה ולאישור ה עוההסכם מובא לידי   ,נושא סיים את עבודתו לצוות העובדה שהתכנס  –  דודי

באופן יחסי עם  ונהיר המתווה מאפשר לישובים לקחת אחריות על מצבורי פסולת קיימת. אופן האישור קל 

על הישובים להכין תכנית עבודה שתכלול את אופן ההפעלה והסכום שיושקע. מהלך העבודה  מנגנון סדור. 

תכנית. ישובים שלא ישתפו פעולה, במוקדם או במאוחר  בהתאם ל  שיעקוב אחר ביצוע נציג מועצה  ילווה ע"י 

 יפגשו גורם אכיפה.  

 :   התייחסויות 

 .  1:1הוא צריך להיות ו יותר,   יכול לפספס את המטרה לעשות את המועצה נקיה  המצ'ינג – רותם 

 שקורה בפועל.   מה ולדיון נוסף על בחינה  לשווה לקבוע נקודת  

 המצ'ינג היה בהחלטת מליאה. תיקבע נקודת בחינה.   -  ת

 מציעה שפסקת הפתיחה של הקול הקורא תסביר את כל התהליך, כולל את עניין האכיפה.   –דנה 

 . 2:1 של מצ'ינג  לא מתאפשר , ובחלקם ש.ח 150,000-מ יש ישובים שצריכים יותר  – רונית 

 גם בישובים הקהילתיים יש צורך בניקיון וזה לא מקבל התייחסות.    –אדוארד 

 וי משמעותי מול אבשלום.  לפני חודשיים היה ניק – דודי 

? האם אפשר לקבל החלטה שכל מי שיעשה פינוי עד סוף   התקציב הזה הוא עד סוף השנה –חנניה 

 ?   השנה, ויציג חשבונות מאושרים, נחלק ביניהם את התקציב שנותר

 הרציונל הוא להשתמש בכל הסכום לטובת הניקיון. נעשה בחינת ביניים למימוש התקציב.   -  ת

מה עושים עם עודפי התקציב, ומתי תיקבע   –משימות  2אנחנו מבקשים להוסיף לצוות ההיגוי עוד  –דנה 

 נקודת הבחינה והבקרה.  

 

 

 

 

 

   – מבטחים   1100הגדלת חוזים לתב"ר  .7

של הכפלת נחלות. בהתחלה הפרויקט תוקצב ע"י   שנים מבטחים החלו לקדם תב"ע  3לפני   –איתן 

  32-משרד השיכון בסכום מסוים למספר נחלות. מבטחים בחר להגדיל את מספר הנחלות הנבנות ב 

כל בעל נחלה מוותר על חלק מחלקה א' על  מספר הנחלות.  מוכפלות במסגרת תב"ע חדשה ו נחלות, 

והישוב התחייב להשלים את הפער, עד   נחלות 32-ל שר נחלה חדשה. לא היה תקצוב נוסף פמנת לא

שיהיה תקציב מדינה. לא מדובר על כספי מועצה אלא על כספים של משרד השיכון, שנעתר להשלמת  

 :    התקצוב. לפיכך, נדרש להגדיל את החוזים עם היועצים השונים כדלהלן

 לכל ההגדלות המתבקשות ניתנו חו"ד חיוביות מטעם יועמ"ש המועצה.  •

 כלל מע"מ וללא אגורות. הסכומים בש.ח  •

 סכום         סכום      אחוז    סכום              
                   כולל    הגדלה   הגדלה        חוזה                    זוכה                             חוזה      מס'

 

     210,300  40%  60,521   149,779יועץ אדריכלות נוף                ברקאי גד              1

 83,900   36%  22,400     61,499יועץ מיים וביוב                     מ.ב.ת מהנדסים    2

 2#2025-35-1 החלטה מס'

     הניקיון לפסולת חקלאית בישובים. תכנית מאשרת את  מליאת המועצה 

 .   0 –, נמנעים  1 – , נגד 14 –בעד 
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 104,173    43%  31,549     72,624יועץ מדידות                         חב' מדבא            3

 68,714   36%  18,346     50,368יועץ חשמל ותקשורת            חב' אפרו              4

 92,231   32%  22,534     69,697ניהול תכנון                          גדיש                   5

 328,159   36%  87,625    240,533יועץ אדריכלות                     רון פליישר           6

 269,975   36%  72,089    197,886יועץ תנועה ותאום תשתיות    חב' אמי מתום      7

 1,157,451         315,064    842,387סה"כ                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 גדי ירקוני           ניר ים                                                                  
 ראש המועצה         מנכ"ל המועצה                                         

 
                                  

 30/5/22 :  אושר בתאריך

 2#2025-36-1 החלטה מס'

 .  , פיתוח תשתיות במבטחים1100בתב"ר  מאשרת את הגדלות החוזים  מליאת המועצה  

 .   1 –, נמנעים  0 – , נגד 15 –בעד 

 

 

 

 

 

 

 

 


